Themareis Schoolleiders
- Van 3 tot en met 5 april 2019 Leidinggeven aan gepersonaliseerd leren geïnspireerd
door Kunskapsskolan: hoe doe je dat?
> Bekijk hoe doelgericht leiderschap zijn uitwerking heeft in de praktijk.
> Leer over het transitiemodel voor de Nederlandse situatie en hoe je Zweedse ervaringen daarin kunt gebruiken.
> Ga in gesprek met Zweedse leerlingen, leraren en schoolleiders over hun ervaringen en uitdagingen.
> Ga aan de slag met jouw persoonlijke doelen en praat daarover met andere (Nederlandse) schoolleiders.
> Maak keuzes voor je eigen leeractiviteiten uit de geplande mogelijkheden.
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Wat ga je doen?
Je bezoekt twee Kunskapsskolan scholen waar leerlingen van 10 t/m 16 jaar les krijgen. Je ervaart een
dag van de leerling op een Grunskola. Dit is een middenschool waar alle niveaus bij elkaar zitten.
Tijdens deze reis krijg je leeractiviteiten aangeboden die passen bij jouw leervragen. Ga met Zweedse én
Nederlandse schoolleiders in gesprek op het gebied van onderwijs, organisatie en cultuurverandering.
Stel ze al jouw vragen en leer van hun ervaringen om je rol binnen jouw school te versterken.

Programma
Dag 1

Dag 2

Dag 3

Vlucht Amsterdam - Zweden
Einde middag / begin avond

Bezoek Kunskapsskolan Grundskola 1
Leerlingen van 10 - 16 jaar

Bezoek Kunskapsskolan Grundskola 2
Leerlingen van 10-16 jaar

> Welkom door schoolleider
> Dagstart bijwonen
> Coachgesprekken observeren
> Eigen leeractiviteiten
> Fika (kofﬁepauze)
> In gesprek met leerlingen, leraren &
schoolleiders
> Lunch op school
> Eigen leeractiviteiten
> Dagafsluiting bijwonen
> Dagafsluiting met de groep

> Welkom door schoolleider
> Coachgesprekken observeren
> Dagstart bijwonen
> Rondleiding door leerlingen
> Fika (kofﬁepauze)
> Eigen leeractiviteiten
> Lunch op school
> Reﬂectie op de leerervaring &
vervolgstappen

Gezamenlijk diner
Avond verder vrij

Vlucht Zweden - Amsterdam

Transfer naar het hotel

Workshop
Plan leeractiviteiten die passen bij
jouw doelen en het programma

Eigen keuze leeractiviteiten dag 2

Eigen keuze leeractiviteiten dag 3

> Labsessie: Transitieproces in Nederlandse scholen

> In gesprek met schoolleider: Hoe geef je leiding aan GPL?

> Lezing: Nederlands programma voor professionalisering

> Labsessie: Hoe geef je leiding aan een verandering en op

> Instructiesessie: Wat zijn de KED bouwstenen?

welke wijze kan je de ervaring uit Zweden gebruiken?

> Demo: Hoe is de Learning Portal (NL) opgebouwd?
> Inspiratiesessie: Zweedse schoolleider
> Workshop: Hoe geef je leiding aan de verandering naar GPL
en op welke wijze kan je de ervaring uit Zweden gebruiken?

Voor wie is deze reis?
Deze reis is voor schoolleiders (in de rol van directeur, teamleider en/of projectleider) die in
welk opzicht dan ook leiding geven aan een team dat gepersonaliseerd werkt met Kunskapsskolan.
Je hebt een ambitie om met gepersonaliseerd leren aan de slag te gaan en je wil dit zelf in de praktijk ervaren.

woensdag 3 - vrijdag 5 april 2019

Pakketprijs

Contact

€ 1.395,- per persoon

Heb je interesse in deze inspiratiereis naar Zweden en

(inclusief 21% BTW).

wil je alvast een plek reserveren? Of heb je nog vragen?
Dit is inclusief:

Neem dan contact met ons op:

> Retourvlucht Amsterdam - Zweden
> 2 overnachtingen op een eenpersoonskamer en ontbijt

06 21 25 46 18

> Vervoer in Zweden
> Reisbegeleiding vanuit Kunskapsskolan Nederland
> Diner op dag 2
> Bezoek aan twee Zweedse Kunskapsskolan scholen

reizen@kunskapsskolan.nl

